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Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

       

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

A. Antošíková, predsedníčka študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnená: A. Antošíková 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 12. septembra 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/14/2011 – odmena školiteľom doktorandov JLF UK, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 2/14/2011 – zmena názvu Referátu 

špecializačného štúdia v zdravotníctve, 

- splnené uznesenie č. 3/14/2011 – menovanie výberovej komisie na obsadenie 

pracovného miesta na Ústave cudzích jazykov na JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 4/14/2011 – vypísanie výberových konaní, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 5/14/2011 – odstránenie drobných nedostatkov 

na uvedenie priestorov Dekanátu JLF UK do riadnej prevádzky, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 6/14/2011 – zverejnenie zoznamu 

zamestnancov ocenených Hirschovým indexom na internetovej stránke 

fakulty, 

- splnené uznesenie č. 7/14/2011 – povinnosť zamestnancov JLF UK oznamovať 

zmeny týkajúce sa pracovného pomeru zamestnávateľovi. 

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o termíne konania rigoróznych promócií, ktoré budú 23. novembra 2011 

na UK v Bratislave, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zverejniť podmienky a kritéria pre 

výber študentov na zahraničné študijné pobyty na internetovej stránke fakulty – 

prijaté uznesenie č. 1/15/2011, 

c) predloţil ţiadosť o pridelenie mimoriadnych štipendií študentom, ktorí sa aktívne 

zapájali do mimoškolských aktivít JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

2/15/2011, 

d) predloţil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko Vedenia a Akademického 

senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a stanovisko Vedenia a Akademického 

senátu Lekárskej fakulty UK v Bratislave k transformácii nemocníc na akciové 

spoločnosti – prijaté uznesenie č. 3/15/2011, 

e) predloţil ţiadosť o vyplnenie dotazníka potrebného pre Stredisko na uznávanie 

dokladov o vzdelávaní MŠVVaŠ SR na vypracovanie „Analýzy potrieb partnerských 

organizácií Europass“, 

f) informoval o návrhoch opatrení zameraných na zefektívnenie pracovnej a funkčnej 

štruktúry, resp. návrhy na zníţenie deficitu financovania na minimum, ktoré predloţili 

ďalšie pracoviská JLF UK v Martine,  

g) predloţil list prof. MUDr. F. Novomeského, PhD., v ktorom navrhuje spôsob 

zachovávania mlčanlivosti zamestnancov ÚIT v súvislosti so zhotovovaním 

videozáznamov zo zdravotníckych výkonov. P. dekan informoval, ţe uvedená 

problematika je dostatočne ošetrená prostredníctvom UNM  – prijaté uznesenie č. 

4/15/2011. 
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K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované publikované v časopisoch s impakt faktorom – 

Mgr. M. Pavlíkovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD. a doc. Mgr. I. Poliačkovi, 

PhD., 

b) informovala, ţe na pracoviská JLF UK bol rozposlaný oznam o výzve APVV týkajúci 

sa predkladania projektov na Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v Martine 

do 7. 11. 2011,  

c) predloţila návrh programu zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa 

uskutoční 27. októbra 2011 – prijaté uznesenie č. 5/15/2011, 

d) informovala, ţe dňa 28. 9. 2011 JLF UK v Martine navštívil prof. Herbert Ehringer 

z Viedne, s ktorým uţ dva roky fakulta spolupracuje v programe Medical students 

beyond frontiers s moţnosťou absolvovať letnú prax na vybraných klinikách 

v Rakúsku, 

e) podala informácie z osobného stretnutia s doc. Jarošovou – prodekankou pre 

zahraničné vzťahy Ostravskej univerzity v Ostrave týkajúce sa rozšírenia spolupráce 

v rámci programu Erazmus, nielen pre študijný program Ošetrovateľstvo, ale aj pre 

študijný program Všeobecné lekárstvo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia konaného na MZ SR dňa 29. 9. 2011 

týkajúce sa:  

- štúdia bakalárskeho stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistencia, ktoré nebude uţ moţné študovať v externej forme. Poţiadavka 

absolvovania 4600 hodín priamej výučby aj v externej forme by vyţadovala 

celkovo aţ 7 ročnú prípravu. Akreditačná komisia vlády SR nebude prijímať 

ţiadosti na externú formu menovaných študijných programov, 

- pozastavenia spôsobilosti vykonávať študijný program ošetrovateľstvo 2. a 3. 

stupňa, vrátane rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania na JLF 

UK do vyriešenia garanta. Podľa právnej analýzy počas pozastavenia práv  na 

uvedené stupne študijného programu nebude moţné prijímať nových 

uchádzačov, ale bude moţné dokončiť doteraz začaté štúdium, 

- stavu akreditácie študijného programu zubné lekárstvo na JLF UK.  Program 

bol schválený na pracovnej skupine Akreditačnej komisie vlády SR a po 

doplnení pripomienok bude predloţený na riadne zasadnutie komisie, 

b) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi  

zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. Milana Smilku, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o ukončenie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť MUDr. Juraja 

Haličku, doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.3. normálna patologická 

fyziológia o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku anglickom, 

d) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o zmenu školiteľa 

pre MUDr. Róberta Dušenku, doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.28. 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia s témou: „Štúdium molekulových 

mechanizmov v patogenéze karcinómu prostaty“ 

- aktuálny školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

- navrhovaný školiteľ: doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. 
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e) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o zmenu školiteľa 

pre MUDr. Jaroslava Weissensteinera, doktoranda externej formy v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia s témou: „Štúdium metabolizmu 

mozgových nádorov“ 

- aktuálny školiteľ: doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.  

- navrhovaný školiteľ: doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.   

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľovi prof. RNDr. Jánovi Lehotskému, DrSc. za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činností – prijaté uznesenie č. 6/15/2011, 

g) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. Š. Zelníka, doktoranda externej formy štúdia o zmenu 

študijného programu z pôvodného študijného odboru 7.1.4. vnútorné choroby 

na študijný odbor 7.4.1. verejné zdravotníctvo, 

- ţiadosť Mgr. E. Ţabkovej, doktorandky dennej formy štúdia o zmenu 

študijného programu z pôvodného študijného odboru 7.1.4. vnútorné choroby 

na študijný odbor 7.4.1. verejné zdravotníctvo, 

- ţiadosť Ing. K. Uhrinovej, doktorandky dennej formy štúdia o zmenu 

študijného programu z pôvodného študijného odboru 7.1.4. vnútorné choroby 

na študijný odbor 7.4.1. verejné zdravotníctvo, 

- ţiadosť RNDr. M. Hruškovej, doktorandky externej formy štúdia o zmenu 

študijného programu z pôvodného študijného odboru 7.1.4. vnútorné choroby 

na študijný odbor 7.4.1. verejné zdravotníctvo, 

h) informoval, ţe 5. 10. 2011 sa uskutoční stretnutie rady projektu ESF, kde budú 

schválené nominácie na medzinárodnú doktorandskú konferenciu v Hradci Králové, 

i) informoval o stave prípravy doktorandskej konferencie JLF UK, ktorá sa uskutoční 25. 

10. 2011, 

j) informoval, o predpokladanej účasti troch študentov z Argentíny na Študentskej 

vedeckej konferencii 2012, ktorá sa bude konať v apríli 2012. Poţiadali o akceptačný 

list na vybavenie cestovného grantu, 

k) informoval o príprave medzinárodného sympózia ORPHEUS, ktorý sa plánuje 

uskutočniť v roku 2012 v Martine, 

l) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predloţil a vedenie JLF 

UK  odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. A. Roščákovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu špecializovať sa v odbore 

geriatria, ktorý nie je akreditovaný na JLF UK v Martine, 

m) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. D. Lukáčovej o prerušenie štúdia v špecializačnom odbore 

preventívne pracovné lekárstvo z dôvodu nástupu na dennú formu 

doktorandského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo, 

n) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Romana Velického, primára oddelenia chirurgie NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia  odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Dariny Návratovej z Diabetologickej ambulancie 

Nemocnica Ruţinov, Bratislava za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výţivy, 

o) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 



4 

 

- 3. 10. – 30. 10. 2011 – Školiaci pobyt v rámci certifikačnej prípravy na výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti Dorastové lekárstvo, 

- 3. 10. – 14. 10. 2011 – školiaci kurz v piatom roku štúdia pediatrie, 

- 3. 10. – 30. 10. 2011 – Školiace miesto v hematológii a transfuziológii, 

- 24. 10. – 28. 10. 2011 – 1. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného 

študijného programu ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,    

- 25. 10. 2011 – Špecializačná skúška v odbore pediatria, 

p) informoval, ţe JLF UK v Martine získala od Ministerstva zdravotníctva SR na základe 

odporučenia Akreditačnej komisie súhlas na realizáciu doplnkovej prípravy na 

získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 

q) informoval, ţe na základe výzvy oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov pripravilo návrh dodatku k diplomu o špecializácii vydávaného pre 

absolventov uvedenej doplnkovej odbornej prípravy, 

r) informoval, ţe dňa 20. októbra 2011 sa o 13. 00 hod na Ministerstve zdravotníctva  

uskutoční pracovné stretnutie týkajúce sa organizačného zabezpečenia ďalšieho 

vzdelávania na lekárskych fakultách. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania na obsadenie – prijaté uznesenie č. 

7/15/2011: 
- funkcie prednostu Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM, 

- funkcie vedúceho Ústavu molekulovej biológie JLF UK, 

- funkcie vedúceho Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK, 

- funkčného miesta docenta v odbore normálna a patologická fyziológia, 

- funkčného miesta docenta v odbore biológia na Klinike pracovného lekárstva 

a toxikológie JLF UK a UNM, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Klinike transplantačnej a cievnej 

chirurgie JLF UK a UNM, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie - prijaté uznesenie č. 8/15/2011: 

- pracovného miesta výskumného pracovníka na Ústave lekárskej biochémie JLF 

UK, 

- funkcie prednostu na Ústave klinickej biochémie JLF UK a UNM, 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť A. Machníkovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu jedného roka z osobných dôvodov, 

- ţiadosť E. Fazekašovej, študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o individuálny študijný plán z dôvodu starostlivosti o dieťa, 

b) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť L-K. Myklebust, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odklad platby školného,  

- ţiadosť L. T. Stensen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odklad platby školného, 

- ţiadosť E. B. Stromnes, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odklad platby školného, 

Podmienkou zápisu je platba minimálne 1000 €, 
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c) informovala o termíne konania imatrikulácií študentov 1. ročníka na JLF UK v 

Martine, ktoré sa budú konať 3. novembra 2011,  

d) informovala, ţe 4. 10. 2011 sa uskutoční v Bratislave veľtrh vzdelávania Akadémia, 

kde sa ako vystavovateľ bude prezentovať aj JLF UK v Martine, 

e) predloţila zoznam povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov a počty 

prihlásených študentov 4. a 5. ročníka na jednotlivé predmety, 

f) informovala o liste vedúceho Ústavu patologickej fyziológie prof. MUDr. Miloša 

Tatára, CSc., v ktorom ţiada schválenie novej formy výučby patologickej fyziológie 

(tutoriál) a zohľadnenie počtu hodín v pedagogickej vyťaţenosti s následným 

vyriešením finančného ohodnotenia takto realizovanej výučby. Vedenie vyjadrilo 

k tejto ţiadosti opakovane nesúhlas, 

g) informovala, ţe sa pripravuje list týkajúci sa výšky poplatkov za vydanie diplomov 

študentom študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK, 

h) predloţila návrh listu týkajúci sa platby školného za prekročenie štandardnej dĺţky 

štúdia, 

i) predloţila ţiadosť vydavateľstva Infopress o poskytnutie informácií o moţnostiach 

štúdia na JLF UK, 

j) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnené ţiadosti o prestup 

na JLF UK v Martine: 

- P. Barboríkovej, ktorá ţiada o prestup do 2. ročníka z LF MU v Brne na JLF 

UK v Martine, 

- M. Karlikovej, ktorá ţiada o prestup do 2. ročníka z LF UPJŠ v Košiciach na 

JLF UK v Martine, 

- V. Knapovej, ktorá ţiada o prestup do 3. ročníka z LF UPJŠ v Košiciach na 

JLF UK v Martine,  

- I. Učníkovej, ktorá ţiada o prestup do 3. ročníka z LF SZU v Bratislave na JLF 

UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil a vedenie JLF UK  odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Prekopovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o individuálny študijný plán z dôvodu tehotenstva,  

- návrh na vylúčenie P. Papšovej,  študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo z dôvodu, ţe nezískala dostatočné mnoţstvo kreditov pre 

postup do ďalšieho ročníka,  

- ţiadosť D. Vydrnákovej, uchádzačky prijatej do 1. ročníka magisterského 

študijného programu pôrodná asistencia o individuálny študijný plán z dôvodu 

schváleného zahraničného pobytu, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- ţiadosť D. Fonovič, študentky 1. ročníka magisterského študijného programu 

ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK,  

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Bc. A. Mišovcovej, 

uchádzačky o štúdium magisterského študijného programu pôrodná asistencia 

o vrátenie poplatku za prijímacie konanie vzhľadom na to, ţe sa prijímacích skúšok 

nezúčastnila,  

d) informoval o nedostatkoch zverejňovaných článkov na portáli MEFANETu, 

e) podal informácie z porady prodekanov k akademickému informačnému systému zo 

dňa 13. 9. 2011 týkajúce sa predovšetkým: 

- pripomienok k akreditačným spisom, 

- akademického informačného systému AIS 2, 
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- prijímacích konaní, 

- školného, 

- pripravovanej smernice o záverečných prácach. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe sa pripravujú podklady o cenách sluţieb k 30. 9. 2011 na 

vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine na základe poţiadavky MŠVVaŠ SR, 

b) informovala o pláne UK v Bratislave zaviesť systém evidencie majetku na všetkých 

súčastiach UK prostredníctvom čiarových kódov. Potrebné bude priradiť konkrétnu 

miestnosť k doteraz nezaradenému inventáru, 

c) predloţila ţiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 

v znení neskorších predpisov k návrhu na uvedenie priestorov Ústavu lekárskej 

biofyziky JLF UK v Martine, 

d) informovala, ţe MŠVVaŠ SR vykonalo úpravu príspevku na jedlo študentov s cieľom 

zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov na stravu študentov do konca 

roka pre všetky vysoké školy na Slovensku a to na výšku 0,80 € na jedno hlavné jedlo 

(doterajšia výška príspevku 1,00 €), 

e) informovala, ţe dňa 05. 10. 2011 sa uskutoční benefičný koncert pri príleţitosti osláv 

15. výročia Martinského klubu medikov. Pri tejto príleţitosti predloţila a vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie dekanského voľna účinkujúcim 

a organizátorom podujatia, 

f) predloţila prehľad čerpania limitov sluţobných mobilných telefónov a pevných liniek 

– prijaté uznesenie č. 9/15/2011, 

g) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť pripomienkovaný návrh 

smernice o cestovných náhradách – prijaté uznesenie č. 10/15/2011, 

h) predloţila záznam o kontrole pokladničnej hotovosti k 30. 9. 2011, 

i) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac október 2011, 

j) informovala o dofinancovaní štipendií doktorandov zo zostatkového účtu Univerzity 

Komenského v Bratislave vo výške 11 690 € na krytie vyplateného navýšenia štipendií 

doktorandov, ktoré JLF UK preukázateľne vyplatila ešte v mesiaci máj 2010, 

k) informovala o úprave rozpočtu na rok 2011 na programe 07711 – poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl.  

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predloţil návrh na zvýšenie príspevkov resp. odmien za prednášku a seminár v rámci 

výučby študentov študujúcich v jazyku anglickom: prednáška 17 €, seminár 10 € – 

prijaté uznesenie č. 11/15/2011, 

b) informoval o príprave celofakultnej diskusie týkajúcej sa ďalšej 

perspektívy zabezpečovania výučby v prvom a druhom stupni vysokoškolského 

vzdelávania v nelekárskych študijných programoch  na Ústave ošetrovateľstva JLF 

UK a Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK – prijaté uznesenie č. 

12/15/2011. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe 24. 10. 2011 sa uskutočnia na JLF UK v Martine voľby zástupcov za 

JLF UK do Akademického senátu UK v Bratislave. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o ponuke firmy Littmann zorganizovať prednášku o fonendoskopoch pre 

študentov 1. ročníka na JLF UK v Martine. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe bola zadaná objednávka na zhotovenie zlatých medailí Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine, 

b) informovala o stave v nákupe plášťov pre študentov JLF UK, ktoré im budú 

odovzdané pri príleţitosti imatrikulácie 1. ročníka.  

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) oznámila, ţe docenti a profesori JLF UK v Martine, ktorí získali, resp. získajú 

vedecko-pedagogický titul na VŠ v zahraničí budú informovaní o postupe uznávania 

ich odbornej kvalifikácie. Ich povinnosťou bude poţiadať Stredisko na uznávanie 

dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o uznanie odbornej kvalifikácie pre potreby 

dokladovania do akreditačných spisov a do osobných spisov.  

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  17. 10. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

  

 


